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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 سم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا

 : -تعالى رحمه هللا-قال اإلمام العراقي 
 ومن ترد ،معرفة من تقبل روايته

 أئمعععععععععة ا  عععععععععر أجمععععععععع  جمهعععععععععور
 

 معععععععععععد    ابعععععععععضن يـععععععععععون  اب عععععععععع  
 

 يحعععععععو   ايحفعععععععث حن حعععععععد  حف  ععععععع
 

 يعلععععم معععععا فعععععي اللفععععث مععععن ححالععععععه
 

 ذا عقعععععععععل ابععععععععضن يـععععععععون مسعععععععععلم  
 

 و خععععرم مععععرو   ومععععنأمععععن فسعععع  
 

 وصععععععععععععحا ااتفععععععععععععا  م بالواحععععععععععععد
 

 ذ  الشععهر  عععن اسععتانا  وصععححوا
 

 و بعععععن عبععععد البعععععر ـععععل مععععن عنععععي
 

 :فإنعععععععه عععععععدل بقعععععععول المص فعععععععى
 

عععععععومعععععععن ي  ذا ال عععععععب  اوافععععععع  غالب 
 

 وصححعععععععععوا قبعععععععععول تعديعععععععععل بععععععععا
 

 ولععععععم يععععععرو قبعععععععول جععععععر  أبهمعععععععا
 

 استفسعععععر الجعععععر  فلعععععم يقعععععد  ـمعععععا
 

  عععععععذا الععععععذ  عليعععععععه حفععععععا  ا  ععععععر
 ج

 والفقععععععه فعععععي قبععععععول ناقعععععل الخبععععععر 
 

 ولعععععععععم يـععععععععن مافعععععععععا   ا ععععععععع  أ  يق  
 

 ـتابعععععععععه حن ـعععععععععان منعععععععععه يعععععععععرو  
 

 ةحن يععععععرو بعععععالمعنى وفعععععي العدالعععععع
 

 الحلععععععم سعععععععليم الفعععععععلقعععععععد بلععععععع  
 

عععععععع  عاه عععععععععد ن فععععععععععدل معععععععع تمنزـ 
 

عععععع  خععععععاا الشعععععععا د وتعععععععديا   اجرح 
 

يععععععععة ـمالعععععععععك نجععععععععم السععععععععععنن  تـز
 

 بعحملععععععععععه العلععععععععععم ولععععععععععم يو ععععععععععن
 خولفععععا لاعععن ((يحمعععل  ععععذا العلعععم))

 

 يفمخ عععععععععععع اف ععععععععععععاب  أو نععععععععععععادر  
 

 ذـععععععععر  سعععععععععباب لععععععععه أن تعععععععع قا
 

 للخلععععععععا فععععععععي أسععععععععبابه ور معععععععععا
 

 فسععععععععره شععععععععععبة بععععععععالـر  فمعععععععععا
 

 الصعععحيا مععع  أ عععل الن عععر ـشعععيخي
 ج

 وعلى آله وصحبه أجمعين.  ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 أما بعد:

ومةن تةرد، يعنة   ،معرفةة مةن تقبةو روايتةه "معرفة من تقبل روايته، ومعن تعرد": -تعالىرحمه هللا -فيقول المؤلف 
 :ر فصاًل وفيه ثالثة عش ،وما يتبع ذلك

 :-تعالى رحمه هللا-أشار إليه الناظم بقوله  :الفصو األول األول،
 أجمععععععععع  جمهعععععععععور أئمعععععععععة ا  عععععععععر

 

 والفقععععععه فععععععي قبععععععول ناقععععععل الخبععععععر 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

ن كانةب اة  عبةارص ابةن الصةالم أصةو الةنظم "أجم  جمهور" لمةن التنةافر  ،بةين اةاتين الملمتةين تنةافر معنةو ، وان
 !؟"أجمعع  جمهععور" :ه قةةول المةةو، والجمقةةور قةةول األمثةةر، فكيةةف يقةةولالمعنةةو  موجةةود، فاعجمةةا  األصةةو فيةةه أنةة

ال إذا قصةد اعجمةا  الةذ   فيجمع بين ااتين اللفظتين المتنافرتين، ال شك أنه تسااو ف  التعبيةر، وتجةوف فيةه، وان
ذا قصد أن الجمقور يقولةون بقةذا امتنةع حكايةة اعجمةا ، فةالجمع بينقمةا  او قول المو امتنع كونه قول األمثر، وان

 والعكس. ،الجمقورقول تنافر معنو  بال شك؛ ألن مفاد اعجما  غير مفاد 
فإنقمةا  ،اكما أشرنا إلى قول ابن جرير سةابقً  ،وقبله ابن الصالم ممن يرى أن اعجما  قول األمثر ،وليس الناظم

 العلم ف  كون اعجما  قول المو: مع الجمقور، مع جمااير أاو
 أجمععععععععع  جمهعععععععععور أئمعععععععععة ا  عععععععععر

 

 ................................... 
 ،أ  علةى قبولةه "في قبول ناقعل الخبعر"وأاو النظر، اتفقوا  ،يعن  اتفق أاو األثر "والفقه" يعن  من أاو الحديث
المحةت  بةه، يعنة  قبةول ناقةو الخبةر الةذ   "في قبعول ناقعل الخبعر"، أ  الراو  له، اآلثر له على قبول ناقو الخبر

ةةن الخبةةر أعةةم مةةن يحةةت  بةةه؛ أل بةةه، لمةةن القبةةول خةةاج بةةالمحت  بةةه، القبةةول  بةةه، أو غيةةر محةةت  اأن يكةةون محتج 
واةو  ،وغيةر المقبةول، والقبةول قةد يكةون االحتجةاج بةه لذاتةه ،لالحتجاج أخج من كلمة خبر، الخبةر يعةم المقبةول

ق اذه الشروط علةى راويةه؛ ألنةه فة  المراد انا، وقد يكون القبول ال لذاته بو لما يشقد له كالحسن لغيره، ال تنطب
فقبةو ال لذاتةه، وال ألن الشةروط المةذكورص امتملةب  ،اوجبةر بعضةقا بعًضة ،األصو ضةعيف، ضةعيف تعةددب طرقةه

–ليتنةاول الحسةن  االمقبةول، واةو أعةم مةن أن يكةون صةحيحً  ،ف  راويه، إنما اذه الشروط لرواص الخبةر المحةت  بةه
 ؛ ألنه مقبول.-اأيًض 

 معععععععععععد    ا   بععععععععععضن يـععععععععععون  ععععععععععاب
 

 ................................... 
فالضةب   ،و أئمةة الحةديثب ةمةن ق   معةداًل  ،لمةا يرويةه اضةابطً  "مععد    ا" عاب   أ  بشرط أن يكون راويه  "بضن يـون"

 ؛والعدالة مجروحةة ،اوالعدالة شرطان ال بد منقما لقبول خبر الراو ، ال يكف  الضب  وحده؛ ألنه قد يكون ضابطً 
فةة  دينةةه، لمنةةه قةةد يخطةة  مةةع  امرضةةيً  فةةال يةةؤمن حينئةةذك أن يكةةذب، وال تمفةة  العدالةةة وحةةداا؛ ألنةةه قةةد يكةةون عةةداًل 

ذا اجتمع العدالة مع الضب  صار الراو  ثقةو  ؛وديانته ،عدالته فالثقة من الرواص  ،لذا ال بد من اجتما  األمرين، وان
 ضب .من يجمع بين شرط  القبول اللذان اما العدالة مع ال

 واذا تقدم ف  تعريف الصحيح:
 معععععععععععد    ابععععععععععضن يـععععععععععون  ععععععععععاب   

 

 ................................... 
 والنشر المشوش، يعن  غير المرتب، أو مرتب؟  ثم عرج على األول على سبيو اللف ثم شرم األخير،

 ...... الب:
دالةة، ثةم فصةو، ونشةر مةا يتعلةق بالضةب ، ثةم ى بالعوالنشر المرتب؛ ألنه قدم الضب ، ثم ثن   نعم على سبيو اللف

 ى بما يتعلق على سبيو التفصيو بالعدالة.ثن  
 معععععععععععد    ابععععععععععضن يـععععععععععون  ععععععععععاب   

 

 .................. اأ  يق   عععععععععععععععععععععععععع 
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

أ  بةة ن يكةةون فةة  الضةةب   ،كمةةا قةةال الجةةوار  فةة  صةةحاحه، أ  أن يكةةون فةة  الضةةب  ،وكسةةراا ،بضةةم القةةا  
عنةد األداء، فةإذا أخةذ عةن الشةيو   امتيقًظة -اأيًضة-و ،فال يخو بش ء ممةا يسةمع ؛لما يتحمو ايعن  متيقظً  ،ايُقظً 

وكةذلك الحةةال عنةةد  ،اوال الاًيةة ،اوال سةاايً  ،ال غةةافاًل  ،امنتبًقةة ايعنةة  متيقًظة ،اًظةفة  حةةال التحمةو ال بةةد أن يكةةون يقُ 
"ولععم يـععن الصةةواب مةةن الخطةة   ال يميةةف مغفةةاًل ولةةم يكةةن  ""ولععم يـععن مافععا   اداء لآلخةةذين عنةةه أن يكةةون متيقًظةةاأل

ةة "مافععا   ن فيةتلقن؛ ألن اةةذا اةةو مغفةو، بعةةع النةةاس عنةده غفلةةة، يقبةةو يعنة  ال يميةةف الصةةواب مةن الخطةة ، وال يلق 
ووثةق بالقائةو حةدث بةةه، قيةو لةه: اةذا حةةديثك عةن فةالن، فةةإذا  ،التلقةين، فةإذا قيةو لةةه: إن اةذا الحةديث مةن حةةديثك

يعنةة  فةة  حيةةاص النةةاس العامةةة  ،وقبةةول التلقةةين فةة  الشةةقود ،و اةةذه الغفلةةةمثةة -اأيًضةة–وثةةق بةةه حةةدث عنةةه، وتوجةةد 
واةةو مةةن خيةةار عبةةاد هللا، وينفةةر عةةن شةةقادص  ،يشةةقد لةةك شةةقادص فور افباعمكةةان أن تمسةةب شخًصةة ،اوحةةديثً  ،اقةةديمً 

وتصةف  ،اةذه األرعأبشةرك ب ننةا اشةترينا  فتقول له: ،ان، يعن  ي ت  إليك فائرً ق   الفور أشد النفرص، لمنه يشقد إذا لُ 
له مكانقا فيعرفه، ويقول: اذه أرع طيبة، وموقعقا ممتاف على شوار ، وتصلح لالستثمار، وينتق  الحديث عند 

ف  المرص الثانية تفوره أنب، ثم تقول له: اةذه األرع دفعنةا نصةف قيمتقةا و المرص األولى فارك، ف  اذا، ثم تفوره، 
أو أبيةع مةا  ،أو أسةكنقا ،أو تجاريةة ،ا متردد ف  أن أنش  عليقةا عمةارص سةكنيةوهللا أن :اآلن، ثم بعد ذلك مرص ثالثة

وتقول له: اذه األرع ثيمةب بكةذا لمنة   ،أو رابعة ،، ثم ت ت  مرص ثالثةاإلى اآلن ما بعد قررب شيئً  -وهللا–أدر  
عفةرا  دفعنةا القيمةة، ومةن ثةم تقةول لةه: اآلن نريةد ا ،وقد دفعنةا بقيةة الةثمن، ثةم عشةر فيةاراب ،عافم على استثماراا

 ،خالل ما كررب عليه من المالم تقةرر فة  نفسةه بمةا ال مجةال فيةه للشةك أن األرع لةك، ثةم تطلةب منةه الشةقادص
أنةا عنةد  أرع تشةقد  :ويشقد؛ ألنه مغفو يقبو التلقين، لمن لو قلب له من أول مةرص ،ويذاب معك إلى المحكمة

 ،بقذا التلقين التدريج  قبو، فقر فة  نفسةه أنةك صةادأ، وأنةب كةو مةا دارو؛ ألنه رجو صالح، لمنه ب  عليقا، ما ق  
 ويقتنع بملمك لألرع، اذا او معنى التلقين. ،ومن كثر ما تمرر عليه مثو اذا المالم يفداد بك ثقة ،والحاصو

عةن فةالن،  المةرص الرابعةة يحةدث بةه ،أو ثالثةة ،فتجد بعع الناس إذا قيو له: اذا حةديثك عةن فةالن، ثةم مةرص ثانيةة
 اذا مغفو ال تقبو روايته.

يعن  متةيق  حةال التحمةو، وحةال األداء، وأن يكةون غيةر مغفةو، واةذا توضةيح لليقظةة  "يحفث"وأن يكون مع ذلك 
يحف ، حافظته تسعفه يحف  ما سمعه ب ن يثبته ف  حفظه بحيث يتمكن من استحضاره متةى  -اأيًض –وأن يكون 

 "ا"يحفعث حن حعد  حف  عيعنة  حفة  صةدر  "ا"يحفعث حن حعد  حف  عشةاء  بحيث يتمكن من استحضاره متةى شاء،
 أ  من حفظه ف  صدره عن ظقر قلبه:

 ....................... يحعععععععععععععععععععو  
 

 ـتابعععععععععه حن ـعععععععععان منعععععععععه يعععععععععرو   
 

أو بثقةةة  ،وحفظةةه لةه بنفسةةه، بنفسةةه يتةواله بنفسةةه ،يصةونه عةةن تطةرأ التغييةةر إليةةه، وتمةون صةةيانته "يحععو  ـتابععه"
أو ش ء يشغله عن حفظه بنفسه يودعةه عنةد ثقةة، وكةم مةن شةخج وقةع الخلةو فة  كتابةه؛  ،ه سفريعن  طرأ علي

 ،أو نسةةيب ،أو ربيةب ،ألنةه يفةرط فيةه، فيعيةره إلةى غيةر ثقةة، أو يحفظةه غيةر ثقةة، أو يكةون لةه ولةد يعبةث بالمتةب
ا لةيس منقةا مةن أو ما أشبه ذلةك، واةذا حصةو لةبعع الةرواص، حصةو لةبعع الةرواص أن أدخةو فة  كتةبقم مة ،صقر

وقةد يةنقج، اةذا لةيس بضةاب ، الةذ   ،وقةد يفيةد ،ويقلةب النظةر فة  كتبةه ،قبو من يةدخو علةى بيتةه دون اسةتئذان
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واةذا اةو النةو  الثةان   ،يقمو المتاب الذ  يرو  منه إذا كان يعتمد عليه، إذا كان يعتمد على الرواية من المتةاب
 تاب.واو ضب  الم ،كما تقدم بيانه ،من أنوا  الضب 

 ،فةةةةال بةةةةد أن يكةةةةون يحفةةةة  بحيةةةةث يةةةةتمكن مةةةةن األداء ،إذا كةةةةان يحفةةةة  عةةةةن ظقةةةةر قلةةةةب، وضةةةةبطه ضةةةةب  صةةةةدر
ن كةان ضةبطه ضةب  كتةاب، يحةدث مةن كتابةه ولةو لةم يضةب ، ولةو لةم  ،فقةذا ،واالستحضار ف  أ  وقب شةاء، وان

نما يةتقن كتابةه ،يضب  ف  صدره ثةم بعةد ذلةك  ،والمتابةة ،بة ن يعنةى بةه أثنةاء الروايةة ،وال يحف  عن ظقر قلب، وان
يعن  إن كان من كتابه يرو ،  "حن ـان منه يرو "، أو نقصان ويصونه عن أن يتطرأ إليه خلو بفيادص ،يحفظه

ضب   الإفقال: ال يقبو  ،وضب  الصدر او األصو، وضب  المتاب معتبر عند عامة أاو العلم، ومنقم من شدد
م ال سةةيما أاةةو الحةةديث أن ضةةب  المتةةاب إن لةةم يكةةن أتقةةن مةةن الصةةدر؛ ألنةةه األصةةو، لمةةن المقةةرر عنةةد أاةةو العلةة

متةةةاب فقةةةو فةةةال يةةةذكر، أمةةةا ضةةةب  ال ،ان، قةةةد يحةةةاول يسةةةتذكرفإنةةةه لةةةيس بدونةةةه؛ ألن الحفةةة  خةةةو   ،ضةةةب  الصةةةدر
 ، ويحدث منه:وينظر فيه ،متى ما أراده يفتح المتاب يستحضره

 ....................... يحعععععععععععععععععععو  
 

 ـتابعععععععععه حن ـعععععععععان منعععععععععه يعععععععععرو   
 

ن كةان يةرو  بةالمعنىو  فةال بةد بةة ن  ،أن يكةون إضةافة إلةى ذلةك إن كةان يةرو  بةاللف  ال بةد أن يكةةون كمةا تقةدم، وان
 :ال بد من أن يكون فيكون، 

 يعلعععععم معععععا فعععععي اللفعععععث معععععن ححالعععععة
 

 ................................... 
إن يةرو  الخبةر بةالمعنى، إن  عنى""حن يعرو  بعالميعلم ما ف  اللف  مةن إحالةة، بحيةث ية من مةن تغييةر مةا يرويةه 

ن كان يةرو  بةالمعنى ال بةد أن يكةون ممةن يعلةم مةا فة   ،كان يرو  باللف  فال بد أن يؤديه بحروفه كما سمعه، وان
 ،  ف  الحقائق، خب اللف  من إحالة، بحيث ي من من تغيير ما يرويه، بعع الناس إذا روى بالمعنى خل ، وخب  

ثةم يحيلقةا إلةى حقيقةة عرفيةة، أو لغويةة، واة  غيةر مةرادص  ،ه فة  اللفة  حقيقةة شةرعيةوخل  ف  الحقائق، فيرد علية
فةة  اةةذا السةةياأ، ال بةةد أن يعةةر  مةةا يحيةةو المعةةان ، واللفظةةة الواحةةدص عنةةد مةةن يريةةد الروايةةة بةةالمعنى قةةد تحتمةةو 

د فة  اةذا السةياأ، معان  فة  لغةة العةرب، فةال بةد أن يكةون مةن تجةوف لةه الروايةة بةالمعنى أن يعةر  المعنةى المةرا
))من وجةد  :إذا روى حديث المعنى المراد ف  اذا السياأ، وقد يكون للفظة الواحدص أمثر من حقيقة شرعية، فمثاًل 

))المفلةةةس مةةن يةة ت  ب عمةةال أمثةةةال لةةةو فسةةر اةةذا اعفةةالس بحةةديث:  ،مالةةه عنةةد رجةةو قةةد؛ أفلةةةس فقةةو أحةةق بةةه  
واألموال، يعن  غن  من كبار األغنياء، لمةن يقةول:  ،األرصدص يقول: اذا الرجو مفلس، قد تمون عنده ،الجبال  

وتةرى مثةو اةذه النغمةة ال بةد -اذا ليس او المفلس ف  الحقيقة الشرعية، المفلس من ي ت  ب عمةال أمثةال الجبةال 
ن نةاف  مةن نةاف  أنقةا ليسةب  أن تغير؛ ألنقا أشد من نغمة جرس الةدواب الةذ  جةاء منعةه، فةال بةد مةن تغييراةا، وان
 ،موسيقى، إال موسيقى يا أخ ، اذه أشةد مةن جةرس الةدواب الةذ  جةاء المنةع منةه، فةال بةد أن تغيةر، والحكةم بيننةا
وبينقم، نعم ال نعر  موسيقى، لمن قد ينافعون أنكم ال تعرفون تقولون: اذه موسيقى، ال، عندنا نصوج شرعية 

 .-جرس الدواب، فتمنعنحتمم إليقا، جرس الدواب ممنو ، والذ  نعتقده أن اذه أشد من 
وقةد سةمع بحةديث:  ،وأراد أن يرويةه بةالمعنى، ))مةن وجةد مالةه عنةد رجةو قةد أفلةس  اذا الذ  روى اةذا الحةديث: 

))ال، المفلةةس مةن يةة ت  ب عمةال أمثةةال الجبةةال، وال متةةا ، قةال:  ،قةةالوا: مةن ال دراةةم لةه، ))أتةدرون مةةن المفلةس؟  
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يقةول: اةذا اةو المفلةس يةا أخة ، فةإذا كةان مةن  اذا، وسفك دم اذا   ي ت ، وقد شتم اذا، وضرب اذا، وأخذ مال
إذا وجد ماله عند رجو موصو  بقذا الفلس الذ  او ظلم الناس، يقول: أنا أحةق بمةال ، طيةب مالةك  ،اذا النو 

ا ال وأنةا أحةق بةه، مثةو اةذا يعلةم مةا يحيةو المعةان ؟ ال، فمثةو اةذ ،اذه قيمته، قال: ال، ال اذا مفلةسو أنب بعته، 
 يجوف له أن يرو  بالمعنى.

وم فة  الةنج علةى حقيقتةه العرفيةة التة  مفاداةا أنةه اةو الرجةو ر حة، إذا أراد أن يفسر المحةروم، ويفقةم المالمحروم
فةة  العةةر  يسةةمى محةةروم، وال شةةك أن مثةةو اةةذا حرمةةان،  ،ر علةةى نفسةةهالةةذ  عنةةده األمةةوال الطائلةةة، لمنةةه مقت  ةة

فيفيةد الطةين بلةة، فمثةو  ،فيرو ، ينفل المحروم علةى اةذا، وقةد يرويةه بةالمعنى فيقول: مثو اذا تصر  له الفكاص،
 يجوف له أن يرو  الحديث بالمعنى: اذا الذ  ال يعر  ما يحيو المعان  ال

 يعلعععععم معععععا فعععععي اللفعععععث معععععن ححالعععععة
 

 حن يععععععععععععرو  بععععععععععععالمعنى .......... 
 

"وفععي الشةةرط الثةةان ، أحةةد شةةق  التوثيةةق  لععة""وفععي العداو الضةةب  واةة ،يعنةة  ال بةةاللف ، انتقينةةا مةةن الشةةرط األول
 ،والعدالةةةة كمةةةا عرفقةةةا أاةةةو العلةةةم: ملمةةةة تحمةةةو صةةةاحبقا علةةةى مالفمةةةة التقةةةوى  ،بةةة ن يكةةةون فةةة  العدالةةةة العدالعععة"

والمةةروءص، والملمةةة اةة  الصةةفة الثابتةةة الراسةةخة، ليسةةب الصةةفة التةة   ،والمةةروءص، ملمةةة تحمةةو علةةى مالفمةةة التقةةوى 
للتقوى، بمعنةى  امالفمً  اابتة، الراسخة الت  ال تتغير، وليس معنى اذا أنه يكون معصومً وتفول، بو ا  الث ،تطرأ

معصةوم، العصةمة ، وينةدم عليةه، لةيس ب، ال، قد يعص ، قد يةفل، ويتةوب مةن ذلةكاأنه ال يعص ، وال يترك م مورً 
ثمةةانين سةةنة بةةين  ،يعنةة  يعةةيش سةةبعين سةةنة ،وأنةةتم تةةرون بعةةع النةةاس ،وال مشةةترطة فةة  الةةرواص ،ليسةةب مفترضةةة

واو يحكم له ب نه رجو تق ، لمن ال يعن  اذا أنه معصوم، لمن حالةه مسةتقيمة علةى الجةادص فة  الجملةة،  ،الناس
بمةا ال يرضةى، ويقةع فة  عرضةه، لمنةه فة  الجملةة  اقد تحصو منه المعصية، قد تجده ف  مجلةس، قةد يةذكر أحةدً 

ذا ت ،، فحصو منه اذه القفوص-جو وعال-مطيع هلل  وا  الصةفة الثابتةة  ،ن اذه الملمة: إذكر ندم، ولذا ال يقالوان
أو ال يرتمةةةب ، الةةةيس معنااةةةا أنةةةه ال يخطةةة ، بمعنةةةى أنةةةه ال يعصةةة ، ال يتةةةرك مةةة مورً  ،التةةة  ال تتغيةةةر ،الراسةةةخة
 ايعنةة  متصةةفً  "وفععي العدالععة بععضن يـععون"اةةذا، لمنةةه فةة  جملتةةه ماثةةو مسةةتقيم  ، قةةد يحصةةو منةةه شةة ء مةةنامحظةةورً 

 ب وصا :
 ذا عقعععععععععل ان يـعععععععععون مسعععععععععلم  بعععععععععض

 

 ................................... 
وال تجوف رواية المافر بحال، والمقصود بذلك حال  ،واعسالم شرط مجمع عليه، فال تصح رواية ذا عقل" ا"مسلم  

 ان مسةةلمً فإنةةه ال يقبةةو خبةةره إال إذا كةةا ،واةةو كةةافر، أمةةا إذا أدى ،فقةةد يتحمةةو الخبةةر ،األداء، أمةةا فةة  حةةال التحمةةو
يقةرأ فة   -عليةه الصةالص والسةالم-واو كافر، جبير بن مطعةم سةمع النبة   ،باعجما ، ف  حال التحمو قد يتحمو

واو كافر جاء ف  فداء أسرى بدر، لمنه أدى اةذه السةنة بعةد  ،ف  صالص المغرب بالطور ،صالص المغرب بالطور
"بعضن يـعون يح؛ ألن اةذه الشةروط شةروط األداء صةحوتلقااا الناس منه، وحملواةا عنةه، وأخرجةب فة  ال ،أن أسلم
، أو قةد ارتمةب بدعةة مكفةرص، علةى مةا سةي ت  فة  روايةة المبتةد ، اكان المافر أصليً  فال يقبو المافر، سواء   "امسلم  

ذا عقةةو، فالمةةافر ال تصةةح روايتةةه، وكةةذلك المجنةةون ال تصةةح روايتةةه، ال بةةد أن يكةةون ذا  افةةال بةةد أن يكةةون مسةةلمً 
فال يةؤمن أن يكةذب علةى مةن ينسةب الخبةر إليةه، فةال  ،قو او مناط التمليف؛ ألن المجنون غير مكلفعقو، والع
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نفال، ويكةون يعنة  بلةا سةن التمليةف، والتمليةف يكةون بةاع ،قةد بلةا الحلةم "قد بل  الحلم" عةاقاًل  ابد أن يكون مسلمً 
 ،وتفيةد المةرأص بةالحيع ،واةذا مشةترك ،سنة، ويكةون بإنبةاب الشةعر الخشةن حةول الفةرج صعشر  ببلو ، بتمام الخمس

 ،واتصف باعسةالم والعقةو ،فإذا حاضب كلفب، فإذا بلا الحلم بمعنى أنه بلا سن التمليف بواحد من اذه األشياء
 ،وعلى اةذا فروايةة الصةغير غيةر مقبولةة "قد بل  الحلم"ه تصح روايته وسلم من أسباب الفسق وخوارم المروءص فإن

إجمةا ، وأمةةا المميةف فجمةةااير أاةو العلةةم علةى أن روايتةةه ال تقبةو ولةةو رااةق، يعنةة  قةةارب أمةا غيةةر المميةف فمحةةو 
فةإن روايتةه حينئةذك ال تمةون مقبولةة؛ ألنةه يعةر  أنةه غيةر مكلةف، قلةم  ،يعن  ما لم يكلف ،يحتمواالحتمال، ما لم 

 ذك أن يكذب.فال يؤمن حينئ ،وال آثامه ،التمليف لم يجر عليه، وعلى اذا ال يكتب عليه سيئاته
ما الذ  يمنعه عن المذب؟ الذ  يمنع عن المذب خشية اعثم، واو ال إثم عليه؛ ألنه غير مكلف، إذن ال ش ء 

وال يوجد غيرام من  ،يمنعه ويردعه عن المذب، قبو بعضقم شقادص الصبيان بعضقم على بعع ما لم يتفرقوا
وا روايته، المقصود أن غير المكلف ال تقبو روايته، ومن باب أولى قبل ،المكلفين، وبعضقم قبو شقادص المرااق

عليه -يعن  او حمو عن ابن عباس قبو التمليف ش ء؟ او حمو عن ابن الفبير قبو تمليفه ش ء؟ النب  
بن اإن المحمود ف ؛ متى يصح التحمو؟ماب قبو أن يكلفوا، سي ت  ف  وقب التحمو واألداء -الصالص والسالم

واو ابن خمس سنين، أو أربع  ،مجة مجقا ف  وجقه من دلو -عليه الصالص والسالم-الربيع عقو عن النب  
 -رحمه هللا-ولذا قال الناظم  ؛سنين على رواياب، فيصح تحمو الصغير، لمن أداءه وروايته غير صحيحة

ر على وال يص ،ال يرتمب كبيرص "من فس "سليم الفعو  "سليم الفعل" اب ن صار مكلفً  "قد بل  الحلم"تعالى: 
من فسق أو خرم مروءص، المروءص التخلق بخلق أمثاله ف  فمانه ومكانه، التخلق بخلق  "أو خرم مرو  "صغيرص 

 وبن  بلده بش ء ينتقد فيه. ،أمثاله ف  فمانه وف  مكانه، فال يشذ عن بن  جنسه
دد، فالمرأص تصح روايتقا، وال الع ،وال الذكورية ،عدم اشتراط الحرية -تعالى رحمه هللا-وفقم من كالم الناظم 

؛ تحملوا الحديث عنقن، وتداولوه وغيران من الصحابياب ومن التابعياب ،وتحمو الناس عن أمقاب المؤمنين
بينقم، فالذكورص ال تشترط فتصح رواية المرأص، وكذلك الحرية ليسب بشرط؛ ألن األحاديث والسنن نقلب عن  فيما

من ذلك، وأن الرواية  المن اشترط شيئً  ا، خالفً اوا  أمة، وامرأص أيًض  ،صونقلب عن برير  ،أرقاء، فنقلب عن بالل
كالشقادص، وبما أن الشقادص ال تقبو من امرأص منفردص، وال من رقيق فالرواية مثلقا، والصواب أن اذا مما تختلف 

فال شرط  ،رواية الرقيقوكتب السنة طافحة برواياب النساء، وتقبو  ،فتقبو رواية المرأص ،فيه الرواية مع الشقادص
وال عبرص بقذا االشتراط؛ ألننا لو ت ملنا أحوال الرواص  ،االحرية وال للذكورص، واشترط بعضقم أن يكون الراو  فقيقً 

الذين حمو أاو العلم عنقم األخبار وجدنا الفققاء منقم قلة، حتى بعع الصحابة ممن يخفى عليه األحكام 
سيما ما يتعلق بقم، فبعضقم اشترط فقه الراو ، والحقيقة أن اذا الشرط ال  الشرعية، تحملب عنقم األخبار ال

وال يعرفون من األحكام  عليه الصالص والسالم،دليو عليه، بو الواقع يرده، فمن األعراب الذين وفدوا على النب  
 بعع األحكام وتحملب عنقم. -عليه الصالص والسالم-إال الش ء القليو نقلوا عنه 

 ول انتقى من الفصول الثالثة عشر.الفصو األ
  الب:......
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 نعم؟
  الب: العمر مشترط؟

 سنة. صالعمر، إذا لم يكلف قبو ذلك بإنفال أو إنباب ال بد من استممال خمس عشر 
  الب:......

ويرد  ،ف  متى يصح تحمو الصغير، المميف او الذ  يفقم الخطاب -إن شاء هللا تعالى-سي ت   ،المميف
فحدب  ،ف  األمور الت  ليسب عامة، ليسب عامة لألمة أما ف  األمور الت  تشمو الناس كلقم الجواب اذا

ما المانع من تصحيح  ؛وجدناه يضب و  ،عمره ثالث سنين اف  الرواية لو اختبرنا صبي    نبتمام سبع سنين، يع
ن كان ال يفقم  :واو ال يضب ، كما قال ابن الصالم ،تحمله إذا وجدناه يضب ، وقد يصو إلى العشر وان

ولو كان ابن خمس، بو ابن خمسين، بينما الصغير إذا اختبر وابتل   ،وال يرد الخطاب لم تصح روايته ،الجواب
واذا ف  األمور الت  يصح التفرد فيقا، أما األمور الت  جاءب أحكام عامة للمسلمين فإنقا تحدد  ،صحب روايته

على كو أب أن ي مر ولده إذا  ،يعن  لو قيو: مروا أوالدكم المميفين  ))مروا أوالدكم بالصالص لسبع سنين بحد: 
ذا سئو أبوه قال: وهللا ما ميف، وتجد اآلخر يؤذ   ،باب المسجدب وواتجد الولد عمره عشر سنواب ف ؛ميف وان

ال، لمن ف  الرواية هللا يقويه،  ميف، فما تترك اذه الجتقاد الناس؛ويقول: م ،الناس بطفله ذ  السنتين أو الثالث
ال ما انا نقج،  ؛ويستمع إن استفاد ،قدامه األداء، وقدامه الشروط عند التحديث، كونه يحضر مجلس السما  وان

ثالث كما  ،ويشوش على الناس سنتين ،ويقطع الصفو  ،ويؤذيقم ،وما انا مضرص، لمن كونه يصف مع الناس
، اوألمً  ويعتصر له القلب أًسى ،وقد شقدنا من ذلك ما يندى له الجبيني ت  بعضقم بولده يت ذى الناس به، 

وصار  ،ومعه بالصف لما كبر الناس ذاب الولد إلى المصاحف ،عمره ثالث سنواب طفالً  أحضرشخج 
، لما ذاب الولد إلى المروحة، مروحة ..ال يقبله أحد، وأبوه لم يتحرك وال يقدم وال ايعبث بقا، يعبث بقا عبثً 

عليه، فمثو اذا ال شك أنه يمنع وال يترك  اخوفً  يحضرهوذاب ي ،فتؤذيه قطع األب صالته ،كانه أن يتناولقابإم
  يقول: وهللا ولد  مميف الحمد هلل، وبعضقم يقول: ال، ما مميف، غمثو اذا الجتقاداب الناس؛ ألن كو واحد يب

ن حضر قال: مميف فمثو اذه األمور تضب  بضاب  عام، ومثله  ،اولو كان صغيرً  ،إذا ما جاء قال: ما ميف، وان
 أمور واضحة، فاصلة. هالتمليف، خالج في
 ما تعرا به العدالة:الفصو الثان : 

 :-تعالى رحمه هللا-قال 
 ...............................ومععن

 

عععععععععاه ععععععععععد ن فععععععععععدل مععععععععع تمن   ـز
 

تقبو  "فعدل م تمن"يعن  اثنان  "عد ن" ويشقد له ب نه عدل ضاب  ،أ  يعدله ف  روايته ؛والذ  يفكيه "ومن"
 قبلب روايته، إذا تناولب تفكيته العدالة والضب  ،ضاب  ،عدل ،اروايته اتفاقً 

 ...............................ومععن
 

عععععععععاه ععععععععععد ن فععععععععععدل مععععععععع تمن   ـز
 

أ  قبول  ،احدأ  جمقور أئمة األثر بالواحد، وصحح امتفائقم بالو  "وصحا ااتفائهم"تمملة  والمؤتمن ت ميد
 كان أو أنثى: ا، ذكرً اأو عبدً  ،اكان حر   التعديو، التفكية من شخج واحد، والواحد سواء  
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 وصععععععععععععحا ااتفععععععععععععا  م بالواحععععععععععععد
 

ععععععع   خعععععععاا الشعععععععا د وتععععععععديا   اجرح 
 

 -عليه الصالص والسالم-ولو أمة، والنب   ،الصحيح عندام ف  الرواية أن التفكية يكتفى فيقا بواحد، ولو امرأص
 ،احرً  اعن كونقا ذكرً  ة، فضاًل م  وفكتقا، فتقبو تفكية المرأص ولو كانب أ   اف ثنب عليقا خيرً  ،بريرص عن عائشةس ل 
فالصحيح عدم االمتفاء بالواحد، الصحيح عندام عدم االمتفاء بتفكية الواحد للشااد  "خاا الشا د" ابدً أو ع

و من واحد، الشقادص ال تقبو من واحد، فالتفكية ال تقبو لقا تقب افالتفكية تبعً  ،كاألصو، الرواية تقبو من واحد
ف  معرفة ارتفا  الجقالة وا  الت  يحتاج إليقا  ،فكيةد، وكو فر  له حكم أصله، اذه التبالنسبة للشااد من واح

بقا بين أاو العلم   "صححوا استانا  ذ  الشهر " ،ايعن  مما تثبب به العدالة أيًض  "وصححوا" الباطنة
ومن أاو العلم، ومن  ،ومن أاو الثقة ،ن أاو العدالةمبين أاو العلم أنه  امستفيًض  اإذا كان مشقورً  ،فاضةواالست

 :أاو الفضو
 وصععححوا اسععتانا  ذ  الشععهر  عععن

 

يعععة صعععراحة ـمالعععك نجعععم السعععنن   تـز
 

وغيرام،  ،يانينوالسف ،وابن معين ،وأحمد ،ومثو مالك شعبة ،كمالك نجم السنن، كما وصفه اعمام الشافع  بذلك
، أو سفيان الثور ، أو مالك, جاءك ف  السند أحمد بن حنبو، أو سفيان بن عيينة ؛اؤالء إذا وردوا ف  سند

لتنظير ما قيو فيقم؟ ما يحتاج،  ؛اؤالء او تحتاج إلى أن تذاب إلى كتب الجرم والتعديو ؛األئمة المبار. أو..
تقان ،ضبطقمو  ،وعلمقم ،اؤالء استفاع فضلقم فال يحتاجون إلى تفكية، بينما لو وجد ف  السند  ،وحفظقم ،قموان

 ال بد أن تبحث عنه ف  كتب الرجال، وال بد أن تس ل عنه، ال بد من التفكية. ؛أنب ما تعرفه ؛شخج لم يشتقر
 وصععححوا اسععتانا  ذ  الشععهر  عععن

 

يعععة صعععراحة ـمالعععك نجعععم السعععنن   تـز
 

سئو عن إسحاأ  -رحمه هللا-ولم يستفع أمره بقا، اعمام أحمد  ،فال بد من التفكية ف  حق من لم يشتقر بقا
إسحاأ يس ل عن الناس، ومثو اذا قال ف  أب  عبيدص وغيره،  !بن إبراايم الحنظل ، قال: إسحاأ يس ل عنه؟

بعع الناس يس ل عن العلماء المبار،  -اآلن–واشتقر أمرام ال يس ل عنقم، وتجدون  ،فالذين استفاع ذكرام
وهللا اذا حاصو، ومرص واحد يس ل ف  شرم أحاديث  !حتاج إليه؟ؤال ما رأيك بالشيخ ابن باف؟ اذا سؤال يُ ي ت  س
يقول: ما رأيك بالشيخ ابن جبرين؟ قلب: لوال أن اذا السؤال من الفتن ما أجبب عنه، ويس لون عن  يس ل الفتن،

واشتقر  ،م، فالذ  استفاع ف  الناس ذكرهما يس ل عنق ،مشايخ كبار، اؤالء يحتاج، اؤالء يس لون عن الناس
 :ولذا  يس ل عنه، ال يس ل عنه مثو اذا؛فضله ال

 وصععححوا اسععتانا  ذ  الشععهر  عععن
 

يعععة صعععراحة ـمالعععك نجعععم السعععنن   تـز
 

ثالث وستين ر  الحاف  المتوفى سنة ألب  عمر يوسف بن عبد البر النم "و بن عبد البر": -رحمه هللا-ثم قال 
 حاف  المشرأ:  السنة الت  توف  فيقا الخطيب الحاف ، اذا حاف  المغرب، وذاك وأربعمائة، وا

 و بععععن عبعععععد البعععععر ـعععععل معععععن عنعععععي
 

 بحملعععععععععععه العلعععععععععععم ولعععععععععععم يعععععععععععو ن 
 

لم يضعف، رأ  ابن  "ولم يو ن"أ  ااتم بحمو العلم بحيث صار من أاو العلم  "ـل من عني"يعن  لم يضعف 
 وال ش ء: الى تفكية، وال يحتاج إلى أن تراجع كتبً عبد البر أن مثو اذا عدل، ال يحتاج فيه إ

 و بععععن عبعععععد البعععععر ـعععععل معععععن عنعععععي
 

 بحملعععععععععععه العلعععععععععععم ولعععععععععععم يعععععععععععو ن 
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 فإنععععععععه عععععععععدل بقععععععععول المصعععععععع فى
 

................................... 

 

ينفون عنه تحريف الغالين،  من كو خلف عدوله؛))..يعن  ، ))يحمو اذا العلم..  : -صلى هللا عليه وسلم-
  بحمو العلم أنه اذا الحديث استدل به ابن عبد البر على أن كو من عر  تحال المبطلين، وت ويو الجاالين  وان

 عدل:
 فإنععععععععه عععععععععدل بقععععععععول المصعععععععع فى

 

 يحمععععععل  ععععععذا العلععععععم لاععععععن خولفععععععا 
 

لماذا؟ ألن الواقع يشقد بخال  ذلك؛ لوجود من يحمو  ف  رأيه اذا، خولف؛ -رحمه هللا-خولف ابن عبد البر 
 ،وقد يشرم السنة ،وقد يفسر القرآن ،ويفت  ف  األحكام ،وال مرض ، يحمو العلم ،وال ثقة ،واو غير عدل ،العلم

ويتسااو ف  واجباب، وال نحتاج ف  عصرنا إلى  ،وال مرض ؛ ألنه يرتمب محرماب ،ومع ذلك ليس بعدل
وتطلب  ،ويشار ب نه المحدث ،و إليه، كثير من يرحافإنه ف  عصرنا كثيرً  اتمثيو، يعن  إذا وجد ف  السابق نادرً 

واو ف  بيته مع كو أسف، ويوجد من  ،منه اعجافاب؛ ألن سنده عال، وسماعه قديم، ومع ذلك الناس يصلون 
أو غير ذلك، فالواقع يشقد بخال  ما  ،أو الفقه ،أو الحديث ،عالماب الفسق عليه ظاارص، واو يدرس التفسير

 ،"ولم يو ن"، -رحمه هللا-قاله ابن عبد البر 
 فإنععععععععه عععععععععدل بقععععععععول المصعععععععع فى

 

 يحمععععععل  ععععععذا العلععععععم لاععععععن خولفععععععا 
 

ألن ابن عبد البر توسع ف  التعديو توسع غير مرع، والحديث مضعف عند أاو العلم، األمثر على تضعيفه، 
ن صححه اعمام أحمد فيما نقله الخطيب ف  شر  أاو الحديث، لمن طرقه كلقا ضعيفة، قد يقال: إن تعدد  وان

ومن رده فلضعف  ،لمثرص طرقه ا، فمن قبله نظرً اشديدً  المن مفرداتقا ضعيفة ضعفً  ،أ تدل على أن له أصاًل الطر 
ب ن يحملوا اذا العلم، وال يتركوا  ؛للعدول اوليس بخبر، لمان أمرً  ،اأفراده، ومع ذلمم لو صح اذا الخبر لمان أمرً 

أاو  أاو العلم، أاو العدالة، أاو الفضو، يترك ويتصدروا الناس، ال ،فرصة للفساأ أن يحملوا اذا العلم
ن  لفظه لف  الخبر، ومفاده يع   ..))ليحمواالستقامة فرصة للفساأ أن يتصدروا الناس، فيكون معنى الحديث: 

وجاءب اذه الرواية بالالم عند ابن أب  حاتم ف  تقدمة الجرم  ،))ليحمو اذا العلم من كو خلف عدوله   األمر:
وأال يتركوا المجال للفساأ، ومن أاو العلم من يناف  ف   ،دل على أن الحديث أمر للثقاب بحمو العلموالتعديو، ف

يعن  لو حف  المتب كلقا تسمية ما يحمله الفساأ علم، بو الفاسق جااو، ولو عر  جميع ما دون من أحكام، 
ف ما ارتفع؛ ألن العبرص بالعلم قو جااو؛ ألن العلم الذ  ال ينفع صاحبه وجوده مثو عدمه، الوصب دلتقا ف

ِحن َما الت ْوَبة  َعَلى } :سمى الذ  يعص  جاااًل  -جو وعال-النافع، واذا ليس بنافع علمه، األمر الثان : أن هللا 
َوَ  ِبَجَهاَلٍة{ قلقم، ، اذا حصر للتوبة ف  الذين يعملون السوء حال جء[  سورص النسا71)] ّللاهِ ِلل ِذيَن َيْعَمل وَن السُّ

 ة، يحف  الدليو من المتاب والسنة؛طيب الذ  يعر  أن الشرب شرب الخمر حرام، ومعه دليله من المتاب والسن
ال عالم؟ اذا يعر   ،اذا جااو ال جااو؟ لو قلنا ،عالم الحكم بدليله؛وان عالم قلنا: ما له توبة؛ ألن التوبة  :وان

ولو عر  الحكم بدليله، فالفاسق الذ  يحمو من  ،ه جااوفدل على أن ،خاصة بالفساأ، ولم يقو أحد بقذا القول
 ؛العلم ما يحمو اذا جااو، فالذين يحملون العلم ام العدول، يعن  العاملون به، وأما الفساأ فعلمقم ليس بعلم

وت ويو  ،وانتحال المبطلين ،ينفون عنه تحريف الغالين ؛من كو خلف عدوله العلم ))يحمو اذاولذلك قال: 
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 ،وانتحال المبطلين ،لينف  عنه تحريف الغالين :او حمله بقذه النية ؛الفاسق حينما يحمو العلم   الجاالين
أو يتركه من  ،ألنه لو جاء بقذه النية ارتد  عما يفعله من جرائم ، أو ليتخذه مصدر رفأ؟وت ويو الجاالين

َوَ  ِبَجَهاَلٍة   م  َيت و  وَن ِمن َقِراٍب{ِحن َما الت ْوَبة  َعَلى ّللاهِ ِلل ذِ } ، فدل على أنه جااو:أوامر   71)] يَن َيْعَمل وَن السُّ
ووافقه بعع  ،عامة أاو العلم على خالفه "لان خولا"، وقبو نفول عالماته ، يعن  قبو الموبء[سورص النسا

أو يوافق ابن  ،وقال الحاف  الذاب : إنه حق، لمن من يقول ب نه حق ،وابن سيد الناس ،العلماء، كابن المواأ
ب نه عالم، إنما يحمو العلم على ما نفع؛ ألنه  اعبد البر، أو حتى ابن عبد البر نفسه ال يمكن أن يصف فاسقً 

ولم يوان يعن  ولم يضعف، والفاسق مضعف، فال يدخو الفاسق ف  كالم ابن عبد البر،  "ولم يو ن"يقول: 
نما قد يستدل على عدالته بحمله العلم، ولو وعلى اذا يوافق إذا لم يدخو الفاسق، إذن او من األ صو عدل، وان

 لم يفكى.
 ، نعم؟ثم ف  الفصو الثالث من الفصول الثالثة عشر

  الب:......
ابن سيد  -اأيًض –البن المواأ، اذا على كتاب ابن القطان، ووافقه  : "بغية النقاد"اأ، كتاب اسمهوافقه ابن المو  

 الحاف  الذاب . -اأيًض – الناس اليعمر  أبو الفتح، ووافقه
 ما يعرا به ال ب :الفصو الثالث: ف   -رحمه هللا-قال 

ععععععع  ذا ال عععععععب  اومعععععععن يوافععععععع  غالب 
 

 فمخ عععععععععععععي اف ععععععععععععاب  أو نععععععععععععادر   
 

عر  ضب  اعمام البخار ؟ لما امتحنه أاو بغداد،  يعر  الضب  باالمتحان كما تقدم ف  المقلوب، بم  
أو يدع  العلم إذا امتحن رسب ف   ،ثير ممن ينتسب إلى العلمفاالمتحان أقرب وسيلة لمعرفة الضب ، وك

يدل على جقله، فيستدل به على أنه ليس بضاب ، كما  اأو يجيب جوابً  ،االمتحان، يس ل كم سؤال ثم ال يجيب
إن وافققم ف  جميع ما  ياب الثقاب، فإن وافققم فقو ضاب ،أنه يعر  الضب  بعرع رواية الراو  على روا

ن وافققم نادرً  أو ،يرويه  يعن  ليس بضاب . "فمخ ي"أو لم يوافققم  ،اف  غالب ما يرويه فإنه ضاب ، وان
ععععععع  ذا ال عععععععب  اومعععععععن يوافععععععع  غالب 

 

 ف عععععععععععععععاب  ....................... 
 

 ليس فمخ ي" ا"نادر  يوافقه  "أو" يحت  به "ذا ال ب  ف اب "، أو اللف  ف  المعنى "ا"غالب  أو  ،ادائمً  "من يواف "
 ب ؛ فال يحت  به.بضا

 الفصل الراب  في الجر  والتعديل، و ل يقبان دون بيان أو   بد من بيانهما:ثم بعد ذلك الفصو الرابع: 
 ،أو ال بد من بيان أسباب الجرم والتعديو ،و يقبو الجرم والتعديو من غير بيان األسباب؛ ايعن  بيان األسباب

 لتعديو دون الجرم فالقسمة رباعية:و، أو ال بد من بيان أسباب اأو ال بد من بيان أسباب الجرم دون التعدي
 وصععععععععععححوا قبععععععععععل تعععععععععععديل بععععععععععا

 

 ذـعععععععععر  سعععععععععباب لعععععععععه أن تععععععععع قا 
 

"با ذـر  سباب اذا او القول األول ف  المس لة، قبول تعديو  "قبول تعديل" يعن  جمقور أئمة األثر "وصححوا"
ثقة لماذا؟ يحتاج  : ثقة؛ذا لفم بيان أسباب التعديو فإذا قال أحمدويشق ذكراا؛ ألنقا كثيرص، إ "أن ت قا"خشية  له"

اعمام أحمد أن يقول: ثقة؛ ألنه لم يتلبس ببدعة، ثقة؛ ألنه يصل ، ألنه يفك ، ألنه يصوم، ألنه يح ، ألنه 
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 ؛ع الواجباب، فيلفمه أن يعدد جمي..وال ،وال يراب  ،ي مر بالمعرو ، ألنه ال يرتمب كذا، وال يفعو كذا، وال يغش
 ولذا قال: ؛التعديو اذا إذا اشترطنا بيان سبب ؛ لنفيقا،ويعدد جميع المحرماب ،عثباتقا

 وصععععععععععححوا قبععععععععععل تعععععععععععديل بععععععععععا
 

 ذـعععععععععر  سعععععععععباب لعععععععععه أن تععععععععع قا 
 

يعن  مخالفة أو خشية أن تثقو؛ ألن كو راو من الرواص يحتاج إلى أن يسرد فيه ما يسرد ف  جميع الرواص ف  
ولقذا قال جمقور أاو العلم: إن أسباب العدالة ال يلفم  ؛عنه كو ما يجرم ف  العدالة بالتفصيوالتعديو، فينفى 

أو ثقة، ثم إن عورع اذا القول بقول إمام آخر اطلع على ما لم يطلع عليه  ،ذكراا بو يكتفى بقول اعمام عدل
ما سي ت  ف  تعارع الجرم  اذا اعمام من جرم ننظر، فإن فسر الجرم ب مر مقبول قدم على التعديو على

والتعديو؛ ألن الجارم معه فيادص علم، اذا ما عر  أنه يشرب الخمر، المعدل، لمن الجارم يقول: يشرب، أنا 
 ف  معدل ثقة، فقذا معه فيادص علم خفيب على المعدل. ةرأيته، والمس لة مفترض

 وصععععععععععححوا قبععععععععععل تعععععععععععديل بععععععععععا
 

 ولعععععععم يعععععععروا قبعععععععول جعععععععر  أبهمعععععععا
 

 أن تععععععععع قا ذـعععععععععر  سعععععععععباب لعععععععععه 
 

 للخلعععععععععا فعععععععععي أسعععععععععبابه ور معععععععععا
 

ولم يرو قبول جرم أبقما من غير ذكر لسببه، يعن  جرم غير مفسر ال يقبو، بو ال بد من ذكر سبب الجرم؛ 
لو قال:  ؛ألن ذكر سبب الجرم ال يثقو، كذكر سبب التعديو؛ ألنه يحصو بواحد، العدالة ال تحصو بواحد

عع أو يخو بب ،أو يفعو كذا من المحرماب ،أو يفعو كذا ،شرب الخمريصل  ما يكف ، لمن الجرم لو قال: ي
 الواجباب يكف ، ما يحتاج يعدد:

 ولعععععععم يعععععععروا قبعععععععول جعععععععر  أبهمعععععععا
 

 للخلععا............................. 
 

: لمونه ال يثقو ك سباب التعديو، وألن الناس يختلفون ف  أسباب أواًل  الجرم؛أسباب  "في أسبابه" بين الناس
بجارم، فلذا ال ليس  االسبب؟ قد يذكر سببً  وماوال مرض ، طيب  ،جرم، قد يجرم يقول: ليس بثقة، وليس بعدلال

 بد من بيان الجرم:
................................... 

 

 للخلعععععععععا فعععععععععي أسعععععععععبابه ور معععععععععا 
 

 :-رحمه هللا-أنه ربما استفسر الجرم كما قال  ايعن  مما يدل على عدم قبول الجرم مبقمً 
 ـمعععععااستفسعععععر الجعععععر  فلعععععم يقعععععد  

 

 فسعععععععععره شععععععععععبة بعععععععععالـر  فمعععععععععا 
 

  الب:......
 كيف؟نعم؟ 

  الب:......
ويقال:  ،قول األمثر؛ ألنه قد يستفصو، و  ت  األقوال األخرى، لمن اذا قول معتبر عند أاو العلم..، تال بد من

لماذا؟ قال: رأيته يركع على برذون،  العلم، يعن  ليس بثقة؛ ليس بثقة لماذا؟ شعبة قال: فالن ال يؤخذ عنه
 يعن  يسر ، يسر  ف  دابته.

اذا ليس بجارم اذا، اللقم  ، رأي اآلن ثالثة أربا  طالب العلم ما تقبو رواياتقم، إذا ركبوا السيارص جابوا الطبلون 
كو حال ربما إذا وجد فجوص نج، وعلى  -عليه الصالص والسالم-إال من جقة مخالفة الول ، ول  األمر، والنب  
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استفسر الجارم؛ ألن بعع الناس يصير عنده ش ء من التشدد، فيجرم بما ليس بجارم، وبعع الناس تخطب 
نظراب الناس، جماعة ف  مسجد يطلبون  عن ويردد األخيار؛ ألن له نظرص تختلف ،وتمكث السنين ،منه ابنته

أن يطف  مكبر الصوب؛ ألن ف  فيش جنبه  وقراءته طيبة، لمنه نس  ،فجاءام إمام من خيار الشباب ،اإمامً 
قام ما طف ، اذا جرم ذا، يعن  بعع الناس لقم نظراب  ال واحد من الجماعة: اذا ما يصلح؛نس  وقام، ق

يعن  يقدم بما ليس بقادم، فلقذا جمقور أاو العلم يقولون: ال بد من بيان سبب الجرم، ولذا قال:  ،غريبة
 "استفسر الجر  فلم يقد " جارم ببيان سببه فذكر ما لم يقدمالجرم من قبو اليعن  عن  "ور ما استفسر الجر "

 واو إمام من أئمة المسلمين ،ابن الحجاج "ـما فسره شعبة" بناًء على ما يعتقد أنه يقدم
 فسعععععععععره شععععععععععبة بعععععععععالـر  فمعععععععععا    ................................ـمععا

 

 اوأيًض  كع على برذون!رأيته ير  : رأيته يركع على برذون!قال   حين قيو له: لم تركب حديث فالن؟يعن  
، نعم إن كان بمرأى من الناس اذا ترد الم تركب الرواية عن فالن؟ قال: ألنه رأيته يبول قائمً  :سئو بعضقم

ن كان لذاب البول قائمً  ،روايته ن ، ويروى عاانتقى إلى سباطة قوم فبال قائمً  -عليه الصالص والسالم-، فالنب  اوان
ويختلفون  ،افتركه، يعن  سمع صوتً  ؛من داره افسمع صوتً  ،شعبة أنه أتى المنقال بن عمرو يعن  ليرو  عنه

أو تستعمو  ،يعن  آلة لقو، واذا إن كان او الذ  يستعملقا ،بعضقم يقول: صوب طمبور ؛ف  اذا الصوب
ويقرأ بالتطريب،  ،فائدص ا، يعن  يمد مدودً بعلمه قادم، ومنقم من يقول: إنه يقرأ باأللحان، يقرأ القرآن باأللحان

يعن  كصنيع كثير من القراء اآلن، فلم يسمع منه شعبة، واذا جرم إذا ترتب عليه فيادص ف  المدود ينش  عنقا 
قادم اذا، والمنقال اذا وثقه جماعة من أاو العلم منقم ابن معين، والنسائ ، واحت  به البخار ،  ؛فيادص حرو 

لبخار  ف  صحيحه من رواية شعبة نفسه، فعلى اذا شعبة لم يترك الرواية عنه، ومنقم من بو وعلق عنه ا
يقول: السبب ف  ذلك أن الرواية لقذا الخبر عن شعبة عن المنقال كانب قبو اذه الحادثة، قبو أن يسمع منه 

بما ذكر أن البيان  فبان ،صوب الطمبور أو الصوب، أو لعله تاب من ذلك، فحمو عنه شعبة؛ ألنه فال المانع
أو  ،إما حرام ؛اشرعي   ايقول حكمً  ايعن  قد تسمع شخًص  المحذور، يعن  قد تختلف أنب وشخج، مفيو لقذا

يقول: يجب، ثم إذا قلب له: ما الدليو، ذكر دليو ال ترضى به أنب، فإذا استفسرته ذكر ما ال يصلح أن يكون 
 .اقادحً كما انا، قد يذكر ما ال يصلح أن يكون  دلياًل 

من العجائب أن ابن حفم ضعف المنقال ف  أوائو المحلى، وتضعيفه إنما او بسبب سما  الصوب، وابن حفم 
ال يجيفه؟يحرم الصوب ف المنقال واو مضعف ب مر ال فكيف يضع ؛وأشكاله وألحانه ،يجيفه بجميع آالته ، وان

 اذه من العجائب. يراه؟!
ال بد من ذكر سبب التعديو دون الجرم، قالوا: ألن أسباب العدالة يكثر  القول الثان  ف  اذه المس لة عكسه، أنه

وما  ،لحية وثوب قصير، ولحية حمراء محناص ؛التصنع فيقا، فال بد من ذكر العدالة، يعن  تجد اعنسان ايبة
 عضقمولذا قال ب ؛، ليس على ظاارهكو ما تشترطه موجود، لمنه ف  حقيقة الحال ليس على مظقره ؟ماذا أدر  
إال رافض  مبغع آلبائه، ولو ال يجرحه  :-عن عبد هللا بن عمر العمر  المكبر المضعف عند أاو العلم-

عن روايته عن عبد المريم بن أب  المخارأ أب   -رحمه هللا-ايئته ولحيته علمب أنه ثقة، وسئو مالك  رأيب
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نع فيقا الراو ، ويظقر على خال  حقيقته، أمية، فقال: غرن  بكثرص جلوسه ف  المسجد، ف سباب العدالة قد يتص
ما يفسره بش ء ظاار، مثو ما قيو عن عبد هللا بن عمر  حتى من عدل يقال له: فسر تعديلك اذا؛ فعلى اذا

 العمر ، اذا قول ثان ف  المس لة.
 ،ا ليس بجارمالقول الثالث: أنه ال بد من تفسير األمرين التعديو والتجريح؛ ألن تفسير التجريح قد يذكر فيه م

والقول  ،فال بد من تفسيراما ،فال بد منه، وتفسير التعديو قد يذكر فيه ما ال يقتض  العدالة كاالغترار بالظاار
 الرابع عكسه أنه ال يفسر ال جرم وال تعديو، واذا إذا أطلقه إمام عار  ب سباب الجرم والتعديو.

 تعديو قال عنه الحاف  العراق :الالقول األول: واو أنه ال بد من تفسير الجرم دون 
  ععععععذا الععععععذ  عليععععععه حفععععععا  ا  ععععععر

 

 ................................... 
 

"م   البخار  ومسلم "ـشيخي الصحيا"يعن  اذا او تفسير الجرم دون التعديو، اذا الذ  عليه حفاظ األثر 
، -تعالى رحمه هللا-عمام الشافع  ومنقم ا، ، كالفققاء مثاًل مع أاو النظر الذ  ام أاو الرأ  أ ل الن ر"

–وعكسه  ،، وعكسه معرو ، والجمع بين القولين ف  التفسير معرو اواحدً  فالناظم كم ذكر من قول؟ قواًل 
أو التعديو من عار  ب سبابقما من إمام معرو  عند أاو  ،او القول الرابع ال سيما إذا صدر الجرم -اأيًض 
وال يعدل بالظاار، واعشكال على القول الذ   ،عن  ال يجرم بغير جارمي ،واو عار  بصير باألسباب ،العلم

 ي ت  ف  قوله: ،ذكره أنه ال بد من التفسير
 فعععععإن يقعععععل قعععععل بيعععععان معععععن جعععععر 

 

 ................................... 
فسر، وال ابن ألنك تقرأ ف  كتب الرجال تجد اعمام أحمد يقول: ضعيف، يقول ابن معين: ثقة، ال اعمام أحمد ي

  .وهللا أعلم، -إن شاء هللا تعالى- اواو إشكال ي ت  بيانه غدً  ،معين يفسر، واذه مس لة
 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد




